
GVADÁNYI ES HALADÖ HAGYOMÁNYAINK 

A Csillag 1951. évi októberi számában Geréb László tollából rövid tanul-
mány jelent meg, amely nem kisebb dologra vállalkozik, mint hogy Gvadá-
nyit irodalmunk haladó hagyományai közé besorozza- A cikknek nagybetűvel 
hirdetett megállapítása a legélesebb vitát h ív j a ki, de mondanivalójával vitába 
szállni nehéz. Ha figyelmesen végigolvassuk, öt lapján egyetlen komoly érvet 
nem találunk, atmely megállapítását b'zonyítaná, s épp oly kevéssé képes a 
közölt három apró szemelvény Gvadányi haladó voltát elhihetővé tenni. Pedig 
az olvasó, a lelkes beharangozás után, nyilvánvaló figyelemmel nyúl ezekhez 
a versekhez, s tőlük v á r j a a tanulmányban inkább osak ígért tétel bebizonyí-
tását. A Belgrád ostromából kivett részlet dicséri a magyar katonai vitézsé-
get, a következő szemelvény remekül ír le egy falusi táncmulatságot, a Falus i 
nótárius Elmélkedéseiben feltálalt hatfogásos ebéd is eléggé felosiklandozza az 
olvasó képzeletét, — csak éppen azt nem bizonyítják, hogy Gvadányit jogosan 
sorozzuk be multunk haladó költői közé. 

Szóval: a bíi-áló furcsa helyzetben van, mert olyan tételt kell cáfolnia, 
amelyet szerzője részleteiben komoly érvekkel elhihetővé nem tett. Jól meg-
n ő v e , Geréb mindösszé két igazi érvvel pi'óbál bizonyítani. Az egyiket mind-
jár t я cikk elején, jó taktikával, kellő sxillyal elhelyezi: ez Petőfinek A régi 
jó Gvb lányi c. verse (1844), és Üti leveleiben róla tett nyilatkozata, e valóban 
nyomós szavakkal: „Sokért nem adnám, ha én írtam volna a Peleskei nótá-
riust". A másik, már Gvadányiból magából merített érv — amelyet Geréb 
csak úgy általánosságban áll í t fel — az, hogy Gvadányi а XVIII . század 
utolsó évtizedeiben, a fokozódó és egyre raf f iná l tabb eszközökkel űzött gyar-
mati kizsákmányolás ellen feltámadó nemzeti mozgalom költője volt; s a 
„Falusi nótárius budai utazásának" megjelenése „a nemzeti mozgalom iro-
dalmi zászlóbontása volt". 

Petőf i elismerő nyilatkozataival kapcsolatban a kulcskérdés az: is-
merte-e, ismerhette-e ő az igazi, a teljes Gvadányit. Mielőtt erre rátérnénk, 
magunknak kell előbb egy pil lantást vetnünk erre a teljes Gvadányira. Meg 
kell néznünk: igaz-e az, hogy ő a Habsburgoknak ellenálló nemesi-nemzeti 
mozgalom költője volt? 

Ne kövessük Gerébet abban, amiből érvelésének fő h ibá ja származik: ne 
szimplifikáljuk azt a b'zonyos nemzeti mozgalmat. Mondjuk meg határozottan, 
hogy az antijozefinista és németellenes mozgalomnak árról a szárnyáról van 
szó, amely nemzeti függetlenséget akart, megpróbálkozott a Habsburgoktól 
való elszakadással, s amellett hajlandóságot mutatott a magyar társadalom 
feudális kereteinek meglazítására is. Mert hiszen volt ennek a mozgalomnak egy 
másik szárnya, amely éppen olyan élesen szembeszállt Józseffel és a németek-
kel. de egyúttal el is zárkózott minden haladástól. Ányos pl. éppen a türelmi 
rendeletet és a szerzetesrendek feloszlatását veti a „kalapos király" szemére, s az 
egyházellenes intézkedések nem kis mértékben fűtötték Dugonics gyűlöletét is. 
Geréb minden bizonnyal nem hozzájuk k íván j a társítani Gvadányit. Miután 
elég szélesen ábrázolta a gyarmat i elnyomást, s kifej t i azt, hogy megvoltak 
a feltételek hazánk burzsoa-demokratikus agrár-átalakulására, így fo ly ta t ja : 
„A feudális formák közt ag rá r kapitalista burzsoázia keletkezik. Ez elsősorban 
a birtokos nemesség. . . Feudális, patr iarchál is színezetű, de már agrá r jelle-
gében is kapitalista i rányzatú a kezdeti mozgalom, amelynek költője Gvadá-
nyi József." Az elvi fejtegetések után e tételek bizonyítására mindössze azt a 
hivatkozást találjuk, hogy a nóíárius, „ez az átlagos, t ipikus nemesember . . . 
Budán és Pesten hirdeti a nemzeti mozgalom szemléletét". Gvadányi politikai 
magatar tását tehát Geréb szemmelláthatóan a „Budai utazás" második felén 
méri le, és erre alapozza a maga pozítiv értékelését. Alább még kiderül: vá j jon 
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ez a rész-e az egyetlen perdöntő politikai vallomás Gvadányi müvei sorában; 
addig is szögezzük le, hogy az említett rész egyetlen politikai jellegű téma: 
a nemzeti viselet körül forog. Való igaz, hogy a nemzeti viselet ügye József 
uralkodásának utolsó éveiben és halála u tán országos jellegű, tüntetően hangos 
mozgalommá erősödött (az adatokat 1. Széehy Károly Gvadányi-életrajzában). 
Elég nagyszámúak a mozgalom irodalmi megszólalásai is. Alig akad költőnk, 
aki a magyar ruházat dicsőítésére vagy az idegen kárhoztatására verset ne 
szerzett volna: Baróti Szabó, Ányos, Rájnis, Dayka nevét elég említenünk. De 
inár ezek a nevek gyanakodóvá tehetnek: a „haladó" Gvadányi nem valami 
hozzáillő társaságba kerül. Éppen a szóbanforgó költők magatar tásának isme-
rete meggyőzhet arról, hogy a nemzeti viselet és a nemzeti nyelv melletti 
agitáció még ezekben az elég harcos években sem tesz önmagában senkit hala-
dóvá, sőt még a Bécstől való függetlenség követelőjére sem. Még az egyéb-
ként kedvezően megítélhető Dayka is előbb az idegen viseletet ócsárolja, 
utóbb pedig II. Lipót, m a j d I. Ferenc trónraléptét ünnepli. Többet nyom a 
latban pl. a nótáriusnak az a kijelentése, amellyel a leckéztetése ellen védekező 
egyik dámát letorkolja. A dáma azt hozza fel, hogy most ú j világ van, s az 
ú j világhoz ú j divat is kell. A nótárius azonnal visszavág: nincs ú j és régi 
világ, csak egy van, s az m é g nem mult el, hogy egy másiknak helyet adjon. 
Amit itt Gvadányi versben elmond ú j ró l és régiről, azt az Előljáróbeszéd is 
elmondta a versformával kapcsolatban: Omnis mutatio periculosa. Ahogy az 
idegen viselet erkölcsrontó, ugyanúgy veszélyes új í tás az is, hogy a költő a 
Sándorvers négyes rímét páros rímekkel cseréli fel. Ez miitatja, hogy a nem-
zeti ruházathoz való ragaszkodás éppen a maradás, a múlthoz való tapadás 
eszköze volt, s könnyen j á r t együtt az osztálykiváltságokhoz való ragasz-
kodással, min t ahogy a nyelvi mozgalomnak is más volt a gyökere Bessenyei-
nél, és más volt Dugonicsnál. Szóval: a „Budai utazás" említett részei egyál-
talán nem bizonyítják azt, hogy Gvadányi a nemesi-nemzeti mozgalom haladó 
szárnyát képviseli. A nótárius pesti jelenetei nincsenek is különösebben német-
ellenesen kiélezve; inkább általában a kozmopolitizmus ellen irányulnak, s a 
lehordott piperkőcökről többnyire kiderül, hogy régi nemesi családok sar ja-
dékai. 

Utalnia kellene azonban Gerébnek arra , hogy Gvadányi valahol másut t 
sokkal nyíltabban tár ta föl politikai magatar tását , s nem igen hagyta olvasóit 
efelől kétségben. A mostan folyó országgyűlésének satyrico-critice leírása c. 
munkájáról van szó, amelyet Geréb éppen csak egy célzásban említ, az „egy-
ügyü" istenmezei palóccal kapcsolatban. Nemcsak arról van itt szó — amit 
Gerébnél is olvashatunk —, hogy Gvadányi ellene van a protestáns vallási 
jogok törvénybeiktatásának. Gvadányi ellene van a vallás ügye köriili viasko-
dásnak, s meglepő módon m a g a is türelmességet hangoztat; kiderül azonban, 
hogy a protestánsokat inti türelemre a katolikusok i r án t : „uralkodó vallást 
ne érje sérelem"; a protestánsokat vádolja fanatizmussal, s hosszan sorolja 
fel, mennyi rossz, mennyi szörnyűség származott ebből a fanatizmusból:. 

Mult időket mi is vegyük gondolóra, 
Soha hazánk dolga nem íordula jóra. 
Ha a religio szállott nyelvre, szóra, 
Minden fana t 'kus felült akkor lóra. 

Bocskait vezette a Mars mezejére, 
Thökölynek kezét tette fegyverére, 
Másoknak is jutván ily mirigy szivére, 
Magyarnak magyartól ontatott ki vére. 

Ez bizony nem messze j á r Ányos Kalapos királyának at tól a szemléletétől, 
amely Bocskayn kezdve Rákócziig a Habsburg-ellenes szabadságmozgalmak 
vezéreit a vallás ürügyével harcoló rebelliseknek tekinti. 
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Mindez azonban az országgyűlésről szóló beszámolónak csak a beveze-
tése. Tudjuk, hogy ezekben a hónapokban I I . Lipót, a még meg nem koroná-
zott uralkodó és az ellenálló magyar nemesség szinte élet-halálharcot vívtak. 
A nemesség radikális részének az volt a felfogása, hogy II . József koronázat-
lansága folytán elvesztette érvényét a Pragmatica Sanctio (ez az a bizonyos 
megszakadt fonál, a „filum initerruptum"), s a nemzet szabadon választhat 
királyt. Már tapogatózások indultak meg a porosz és a weimari udvar felé, 
II . Frigyes Vilmos porosz király a porosz-osztrák határra koncentrálta csa-
patait, a nemesek felkelésre készülődtek, amikor a kétes politikai erkölcsű 
uralkodó bent az országban a jobbágyság elégedetlenségét szítja magasabbra 
a nemesek ellenében, kint pedig komoly áldozatok árán megköti a reichen-
bachi egyezményt, s ezzel eléri, hogy Poroszország nem avatkozik a magyar 
ügyekbe. A kijátszott és önnön jobbágyai forradalmától is félő nemesség kény-
telen-kelletlen kiegyezik az uralkodóval, visszavonja a maga hitlevél-terveze-
tét (amely az uralkodó kezét erősen megkötötte volna) és mindenben aláveti 
magát Lipót akaratának. 

Ezekről az eseményekről Gvadányi is beszámol szóbanforgó művében. 
(A parasztmozgalmakról persze mélyen hallgat.) Már eleve nem ad igazat a 
.,filum interruptum"-elv hirdetőinek. A magyarok a mohácsi csata után ön-
ként helyezték magukat Habsburg-oltalom alá, s a diadalmas kétfejű sasnak: 

Nyugszik régtül hazánk két szárnyai alatt, 
Melyet szánkba teszünk, édes minden falat, 
Pálmafa-árnyékban úr, pór, paraszt mulat, 
Kerített békesség körülöttünk falat. 

Megdicséri a Magyarország javáért harcoló Habsburg-uralkodókat (II. Lipótot 
is!), aztán valóságos dicshimnuszt zeng a Pragmatica Sanctioról: 

Te vagy legboldogabb, hazám, Magyarország, 
Mert újra virágzik benned a fiú-ág, 
Nem is éri könnyen eztet az aszúság, 
Oly áldás van ezen, olyan szaporaság. 

„A király kegyelmes, a királyné kegyes" — ez már II . Lipótra vonatkozik, 
Pedig még Dugonics is céloz az Etelkában a nemzeti királyságra, és arra, hogy 
az Árpád-ház nem halt ki. Gvadányi nyilt kárörömmel í r j a le az urak meg-
riadását, amikor megjön az országgyűlésre a reichenbachi egyezmény híre, 
hasonlókép kárörömmel vegyes megnyugvással í r ja le, hogyan érkezik meg 
Pestre az országgyűlés sakkban tartására szánt császári katonaság; tudósít 
arról, hogy vidékre is bevonultak Bécs katonái, s a berzenkedő nemesek abba-
hagyták katonai készülődéseiket. 

Mindehhez, azt hiszem, kommentárt fűzni felesleges; aki „Amostan folyó 
országgyűlés" lapjait elolvassa az előtt Gvadányi haladó-volta legendává fosz-
lik. Nem engedi meg a szöveg a mondanivaló olyan interpretálását sem, 
mintha az „istenmezei palóc" a jobbágyság szemléletét képviselné, s ezért, örül 
a nemesség kudarcának és ezért rokonszenvez az uralkodóval- Általános nemes-
ellenséget Gvadányira nem foghatni. 

Az elmondottakat fokozott mértékben látjuk megerősítve A falusi nótá-
riusnak elmélkedései elolvasása után. Többször idézték már ennek a műnek azt 
a néhány sorát, amelyben a Martinovics-összeesküvés kivégzettjeiről csúfon-
dárosan nyilatkozik, л hétről; knlmetk .gombinkat-elüték", mert „pecsenyéjeket" 
rossz tűz mellett süték", s azokról, kiket külföldi börtönökbe vittek „katechi-
íálni". Persze számolnunk kell azzal, hogy 1796-ban számos olyan tagja volt a 
magyar nemességnek, akiknek ugyanez volt a véleményük. De ne nézzük az 
ismert sorokat elszigetelten : a mű a maga egészében adja meg ezeknek a sorok-
nak a súlyát. Á nótárius halála előtti elmélkedéseiben azon töri a fejét: mi az 
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oka az emberek közti különbségnek, s l'őként mi teszi az embereket jókká vagy 
gonoszakká. Hosszas filozófiai-teológiai fejtegetések után kibúvik a szög a 
zsákból: minden baj okai a deisták, naturalisták, ateisták, a ,.rossz könyvek'" 
írói : 

Hogy ily kárhozatos azok tanítása, 
Első oka a rossz könyvek olvasása, 
Voltérnek, Lesszingnek filozófiája, 
Főképen Russzónak átkozott munkája. 

Szülő atyjok ezek számos deistáknak, 
Ész nélkül tántorgó natural is táknak, 
Kiknek testvérei ama f ranc polgárok, 
Származnak ezektül testi-lelki károk. 

ítélete a f rancia forradalmárokról: 

Miolta v i lág áll, senki gonoszabbat 
Nem tett őnáloknál, sem átkozottabbat . . . 

s nyilt kárhoztatással utal a szabadsági ára, a karmanyolra, a „jó király'' meg-
gyilkolására stb. A hót összeesküvőről szóló mondatok pedig úgy kerülnek elő, 
hogy a nótárius Pestről hazaérkezett f iá t val lat ja: 

De hallom, hogy vannak ot tan is deisták, 
Velek még egynehány csúf naturalisták, 
Ha ugy volna, kerüld ezek társaságát , 
Tartsd meg szent hitednek erős i g a z s á g á t . . . 
A francok ezeknek kenyetes pajtások . . . 

Erre felel megnyugtatóan a f iú: 

Kedves uram atyám, mind Pesten, mind Budán, 
Melybe Víziváros fekszik és a Tabán, 
Higgye, hogy nincsenek ilyen etnikusok, 
Vagy natural is ták s több ily Pilátusok. 
Senkit sem hallottam, hogy istent tagadná, 
És olyan vadságra okos eszét adná. 
Nemrég ugyan hétnek gombjokat elüték stb. 

Csatlakozik ehhez (a nótárius szájából) a pesti életnek oly erős bírálata, 
amelyben nemcsak a bál, a divaitos ruha, a „hetz" és a kávéház kapja meg 
a magáét, hanem a „komédia" is, sőt arról értesülünk, hogy az ókori Athént 
is a színház rontotta meg. 

Geréb tud ezekről г. lapokról, de gondoskodik arról, hogy a hitelüket 
elvegye. Azt ál l í t ja: a reakciós kijelentéseket „műveletlen, rosszerkölesű embe-
rek" szájába adja Gvadányi; ezek a kijelentések nem az ő véleményét fejezik 
ki; a nótáriusnak „vallásos és dinasztikus állásfoglalása be van ékelve minden-
féle os'obaság közé, s úgy hat, mint ilyen-ostobaságok egyike". Ezek a meg-
nyilatkozások „gyönge munkái leggyöngébb helyein sikkadnak el — távolról 
sem jelentik Gvadányi működésének súlypontját". Így csak az olvashat egy 
költőt, aki már eleve elhatározta, hogy mit fog kiolvasni belőle. Annyi kétség-
telen, hogy a nótárius nem mindig a szerző nézeteinek szócsöve. Alakját éppen 
az teszi élővé, hogy nem mindig az. De Gvadányi nagyon jól megkülönbözteti 
azt, amikor burleszk kalandokba sodorja, — vagy amikor komoly kérdésekről 
mondat véleményt vele. Nem igaz az, hogy „a harangozó, a kovács, a nótárius 
stb., malomalji politizálás közben nyilatkoznak a francia forradalom és Mar-
tinovics ellen". A francia forradalomról a nótárius maga nyilatkozik, de úgy, 
hogy valóban alantasan okoskodó vendégeit, rendreutasít ja és kioktatja; 
beszédét csak akkor mondhat juk ostobaságnak, ha a kor világnézetének nagy 
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kérdéseiről vitatkozni js érveket felsorakoztatni ostobaság; Gvadányi semmi-
esetre sem gondolta annak, — nincs egy hang a műben, amely a nótár ius 
világnézeti fejtegetéseit dezavuálná. Martinovicsékról a nótárius városias, 
művelt jogászfia mond véleményt; azt a bizonyos „együgyű" istenmezei paló-
cot a költő m á r a mű címlapján a maga szócsöve gyanán t mutatja' be (az ő 
képében a Falusi nótárius szerzője számol be a diétáról); s ez a palóc nem is 
olyan együgyű: tájékozódott a magyar közjogban, megér t i az országgyűlés 
tárgyalásait- s jó szemmel líTtja meg a rendek munkájában az üres szócséplést, 
a vitatkozások meddőségét. 

De még mindig marad t Gerébnek egy ellenvetése: a nótárius „hazug, 
korrupt, népellenes, nyúzó-vonó alak". Ez a véleménye a Falusi nótárius elmél-
kedései következő helyén alapszik: A nótár ius meghalt-, felbontják a végren-
deletét, és olvassák, kinek mi t hagyott. Nem egyéneknek, hanem embertípusok-
nak, foglalkozásoknak hagyatkozik. Könyvtárá t , 53 kalendáriumot a falusi 
nótáriusokra hagyja ; azokba jegyzette be tapasztalatait: 

Hogyha jegyzésiinet gyakran olvasgatják, 
A tudat lan népet ők megvakíthatják, 
A porciót rájok duplán felvethetik, 
Ës így ennek felét erszénybe tehetik. 
Az ari tmetikát szintúgy feljegyzettem, 
Hogy hasznát vehessék, azért cselekedtem, 
Tanítsák a népet jól multiplikálni, 
De magoknak kell ám mindig subtrahálni. 
így cseppen valami, bár nem fog csorogni, 
A hasok éhségtől nem is fog korogni. 
E nem a lopásnak vagy húzásnak célja, 
Hanem a gondoló sebes ész fortélya. 
Csodállani fogják nagy tudományomat, 
De meg is köszönik e hagyományomat. 

A nótáriusok után következnek a prókátorok; ezekre kését hagyja, hogy 
áldozatukat jobban meg tud j ák nyúzni. Az összefüggés alapján kézenfekvő: 
Gvadányi nem Zajtay I s tván jelleméhez akar az idézett sorokban az előzmé-
nyekhez képest elég vára t lan adalékot nyúj tani , hanem — a végrendelet többi 
szakaszához híven — szatirikus képeit aka r adni a falusi jegyzőkről általában 
A végrendelet alkalom ar ra , hogy — egyes irodalmi műfajokban szokásos 
módon — végigmenjen társadalmi osztályokon, foglalkozásokon stb. és őket 
lehetőleg a szatira prédá jává tegye. A nótár ius személyes korruptságát aligha 
leplezné le Gvadányi oly módon, hogy ti tkos fortélyait végrendeletéből nyil-
vánosan felolvastatja. Ezek a sorok nem teszik magát a nótáriust népellenes, 
nyúzó alakká, akinek a szájába a szerző azért ad ellenforradalmi, felvilágoso-
dásellenes mondanivalót, hogy ezt tőle senki komolyan ne vegye. 

Az elmondottak után aligha kétséges, hogy Geréb elsőnek említett érve: 
Petőfi ismert nyilatkozatai sem lesznek elégségesek Gvadányi haladó voltának 
igazolására. „A rég'i jó Gvadányi" elismerésébe mintha egy kis kedélyes váll-
vereeetés is vegyülne; érezhetően más hangon szól Pe tő f i azokról, akiket a 
múltban a haladás harcosainak érez (pl. Kazinczyról a „Széphalmon"-ban). 
A „Budai utazás" Gvadányinak az a műve, amelyet szívesen a magáénak 
vallana; ebből és más műveiből, az „Elmélkedések"-ből is sző idézeteket A hó-
hér kötelébe,1 de kérdés: ismerte-e tüzetesen azt a két művet, amely perdöntő 
a kérdésben, s amelyet fentebb jellemeztünk. Nehezen képzelhető el, hogy így 
nyilatkozott volna, ha ismeri vagy eszében tart ja az „istenmezői palóc" lelke-
sedését a Habsburgok iránt , vagy a nótár iusnak a felvilágosodás és a francia 
forradalom elleni kirohanásait. Dicséretének központjában mindig a „Budai 

1 Irodtört. Közi.: 1925. 238. I. Az itt említetteken kívül még két idézet meg-
fejtetlen. 
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utazás" áll- Petőfi vonzalma így is figyelemreméltó. A „Budai utazás"-ra 
vonatkozik, a r ra a műre, amely Gvadányi alkotásai közt még a legpozitívabb, 
s a maga korában valóban baladó funkciót is töltött be. E r r e nézve egykorú 
adatot is említhetünk: Bacsányi 1791-ben, Aranka Györgyhöz írt levelében 
örömmel újságolja, hogy Gvadányi is adott „holmi kis darabokat a Múzeum 
(Kassai Magyar Múzeum) számára". ,,Igaz magyar lelkű méltóság ez". Úgy 
gondolom, hogy Bacsányi is, Petőfi is ezt az igaz magyar lelket egyaránt ki-
olvasta a Budai utazás első feléből, ahol a nótárius a pusztai életet, a magyar 
vidék életének jellegzetes darabjá t fölfedezi és szinte néprajzi pontossággal 
leírja, — s a második feléből, a magyar viselet tüzes propagálásából. Ez az 
utóbbi rósz különös súlyt kaphatott Petőfi szemében 1844-ben, a Bécsellenes 
köznemesi ellenállás újabb hulláma idején. A németeket és a kozmopolitizmust 
gyűlölő Petőfi a maga vehemens gyűlöletét olvasta ki a nótárius szókimondó 
olykor drasztikus korholásaiból, s ez elég volt neki arra, hogy azt a Gvadányit, 
akit ő ismert, a maga költőjének érezze. Fontos az is, hogy Petőfi versének 
voltaképpeni témája a jó magyarság, az „igaz magyar beszéd". Tudjuk, hogy 
Arany az ú. n. patriarchális népiesség irodalmi termékein meg ponyvára 
került félnépi alkotásokon nőtt fel; ez a nyelv, ez a stílus neki is, Petőfinek 
is segített abban, hogy megdöntsék a költészetben a „fentebb stil", az 
almanach-líra, az irrealitás uralmát, e a maguk plebejus-népies nyelvét és 
stílusát a magyar költészet nemzeti nyelvévé és stílusává szélesítsék. Ha az, 
amit Geréb mond, hogy t. i. „Gvadányi és több derék kortársa tudatosan for-
dulnak a dolgozó néphez nyelvért, kifejezésmódért, észjárásért" — legalábbis 
Gvadányira nézve csak igen mérsékelten igaz, mégis Gvadányi a maga szem-
léletének valószerűségével, nyelvének minden finomkodástól távolálló, köz-
beszéd-szerű igénytelenségével nincs nagyon távol a népi kifejezésmódtól, s 
ez lehetett Petőfi vonzalmának is egyik oka. 

Magáról Gvadányiról összefoglalóan azt mondhatjuk: egy művével, a 
Falusi nótárius budai utazásával, a maga korában valóban töltött be haladó 
funkciót, — még azokban az években, amikor a József-elleni olykor viharos 
mozgalmakban egybeolvadtan jelent meg a magyar nemesség tiltakozása. 
Műve táp'ál la ezt a tiltakozást, s akkor nem volt még annyira nyilvánvaló, 
hogy a tiltakozás sokaknál a múl t görcsös megőrzését jelentette. Pozitív tény-
ként kell értékelnünk a magyar t á j és élet egyes mozzanatainak megörökítését. 
Tisztában kell azonban lennünk azzal, hogy már 1790-ben elszakad a nemesi-
nemzeti mozgalomtól, a nótárius halála előtti elmélkedései pedig már híven 
jelzik a magyar nemesség teljes megalkuvását s a felvilágosodásellenes, for-
radalomellenes szellem teljes felülkerekedését. 

Valamit enyhít ezen a képen az, hogy Gvadányi az országgyűléstől 
búcsúzva nemcsak a magyar viseletet és nyelvet, hanem a magyar hadsereget 
is törvénybe akai-ja foglaltatni. Ez utóbbiban sem áll Gvadányi egyedül. 
Javaslata beilleszkedik azokba a mozgalmakba, amelyek ezidőtájt leptek fel 
a császári hadsereg különböző ezredeiben, magyar tiszteket, magyar szolgálati 
nyelvet, magyar parancsnokságot követelve. Gvadányit, a katonát, magával-
ragadja ez a mozgalom, s bár el kell ismernünk ennek jelentőségét, nyugodtan 
kérdhet jük: mit ért volna mindez, ha Magyarország továbbra is része marad 
a Habsburg-birodalomnak? Gvadányi a József utolsó éveiben kitört török 
háború idején egy magyarnyelvű hadseregszervezési munkát is írt (A mostan 
folyó török háborúra célzó gondolatok, 1790). A magyar hadsereg híve azonban 
ezt a munkájá t „Montekukuli" életrajzával kezdi, a halogató taktika egykor 
híres mesterét az egek g dicséri, s a török elleni harcokban szerzett érdemeiért 
második Hunyadi Jánosnak nevezi. A magyar hadsereg követelése, sőt általá-
ban a haladó magatartás bizonyos elemei-igen jól megférnek Gvadányi egyé-
niségében a dinasztikus érzülettel. Éppen ezért nem kell annak sem túlságos 
jelentőséget tulajdonítani, hogy Péczeli Józsefhez írt leveleiben (1. őket 
Széchy említett életrajzában) itt-ott papellenes hangokat üt meg. 
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Azt hiszem, az elmondottakból levonhatjuk azt az ítéletet, hogy Geréb 
László említett tanulmányában a tudomány elemi törvényei ellen vétett. 
Gvadányi alkotásainak rokonszenves vonásaitól megvesztegetve szerkesztett 
magának róla egy bizonyos képet, a kép hitelesítésére megpróbált jól-rosszul 
érveket kovácsolni, — s amikor a r ra kellett volna ráébrednie, hogy az adatok 
nem az ő felfogása mellett szólnak, inkább az adatokat, a tényeket hallgattatta 
el, hogy a maga koncepcióját fenntarthassa. De a szóbanforgó esetben Geréb 
hibája több is puszta tudományos tévedésnél vagy elfogultságnál. Geréb 
súlyos politikai hibát követett el, amikor haladónak bélyegzett egy írót, aki 
több dön+ő kérdésben a magyarság érdekeivel ellentétes álláspontot foglalt el. 
Haladó irodalmi hagyományaink fe l tárása annyira fontos része kul túrforra-
dalmunknak, az, hogy a jelen harcaiban a múltból igazi fegyvereket kapjunk, 
annyira döntő kérdés, hogy e tekintetben méltán vár tunk volna mind Geréb 
Lászlótól, mind a Csillag szerkesztőségétől több éberséget és lelkiismere-
tességet. 

Barta János. 
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